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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Về việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội
Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Nửa nhiệm kỳ qua, trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng với nhiều
thuận lợi, thời cơ và đồng thời cũng xuất hiện những khó khăn, thách thức; UBND
thành phố đã lãnh đạo, điều hành thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm
của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội
Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII và sự chỉ đạo của Trung ương,
Thành ủy, Hội đồng nhân dân; triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, xác định
nhiệm vụ cụ thể cho từng năm; kết quả trong 3 năm đạt được nhiều thành tựu quan
trọng, toàn diện và có bước chuyển biến mới trong phát huy lợi thế của thành phố,
xây dựng và phát triển thành phố ngày càng văn minh, hiện đại. Tăng trưởng kinh tế
duy trì mức tăng ổn định; công nghiệp tập trung vào phát triển sản phẩm có giá trị gia
tăng, có lợi thế cạnh tranh; kết cấu hạ tầng thương mại, dịch vụ từng bước được hoàn
thiện; nông nghiệp đổi mới và nâng cao hiệu quả, đáp ứng nhu cầu trong nước và
xuất khẩu. Năng lực cạnh tranh từng bước được nâng lên, kêu gọi và xúc tiến đầu tư
ngoài ngân sách khởi sắc, cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường. Việc gắn kết
giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường có chuyển biến
tích cực, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, thu nhập dân cư ngày càng tăng,
chất lượng sống Nhân dân được cải thiện; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật
tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Tuy nhiên chất lượng tăng trưởng, hiệu quả, sức cạnh tranh nền kinh tế chưa
cao, chưa tương xứng với yêu cầu là trung tâm, động lực phát triển, có sức lan tỏa của
vùng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiếu đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông; so
với một số tỉnh, thành, môi trường đầu tư có mặt chưa hấp dẫn. Quản lý quy hoạch,
trật tự đô thị còn hạn chế; một số dự án kéo dài nhưng chậm thu hồi. Lĩnh vực văn
hóa - xã hội còn có mặt chưa đáp ứng nhu cầu; tỷ lệ trường học đạt chuẩn còn thấp;
năng lực, chất lượng dịch vụ y tế cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu khám, điều trị
bệnh của Nhân dân, sáng tạo khoa học - công nghệ còn hạn chế, hoạt động khởi
nghiệp chưa thật sự sôi nổi; đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là

